GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, P. O.
748 01 Hlučín, Dr. Ed. Beneše 586/7

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
za školní rok 2014/2015

Hlučín 8. října 2015

Předkládá: PhDr. Charlotta Grenarová, ředitelka školy

A) Základní údaje o škole


Název školy: Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace



Identifikátor školy: 600017249



Sídlo školy: Dr. Ed. Beneše 586/7, 748 01 Hlučín



Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, 702 18



Ředitelka školy: PhDr. Charlotta Grenarová



Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Helena Kapounová



E-mail: mail@ghlucin.cz, internetové stránky: http://www.ghlucin.cz



Tel.: 595 041 194, 553 876 030, 553 876 034



Forma hospodaření: příspěvková; IČ: 47813091; IZO: 000601918



Kapacita školy: 390 žáků



Součásti školy: školní jídelna – výdejna



Školská rada: byla ustavena 24. 10. 2005, předsedkyně – JUDr. Jaroslava Miketová
Gymnázium Josefa Kainara v Hlučíně poskytuje všeobecné vzdělání ukončené

maturitní zkouškou. Připravuje žáky především na vysokoškolské studium. Ve školním roce
2014/2015 výuka probíhala v osmi třídách šestiletého studia a dvou třídách čtyřletého studia.
Přijímací řízení bylo opět vyhlášeno do čtyřletého a šestiletého studia.
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Ve školním roce 2014/2015 se škola zapojila do těchto projektů: projekt Podpora
jazykového vzdělávání, ve kterém jsme byli partnery Moravskoslezského kraje, byl zaměřen
na vybudování dvou nových jazykových laboratoří. Ke konci roku 2014 byly učebny vybaveny
novým nábytkem, audiovizuální technikou s dataprojektory, od ledna 2015 v nich začala
probíhat výuka. Spolu s Městem Hlučínem a hlučínskými základními školami jsme se zapojili
do projektu Emise, který má pomoci zlepšit povědomí občanů o ovzduší v regionu a vést je
k „ekologickému chování“. V závěru školního roku se v rámci Výzvy č. 56 rozběhl projekt
vyhlášený Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost zaměřený na rozvoj
čtenářství a čtenářské gramotnosti a výuku cizích jazyků.
Během prázdnin byly zmodernizovány dvě kmenové učebny – byla v nich vyměněna
podlahová krytina, byly vybaveny novým nábytkem, tabulí a projekcí s plátnem.
Pro výuku má škola 10 kmenových tříd, chemickou posluchárnu, laboratoř chemie,
fyziky, biologie, tři jazykové učebny a multimediální učebnu s interaktivními tabulemi, učebnu
hudební výchovy, výtvarné výchovy a dvě učebny výpočetní techniky.
Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně – výdejně, mají k dispozici školní knihovnu,
kopírku, bufet. Pedagogové školy tradičně pořádají pro studenty celou řadu vzdělávacích,
kulturních a sportovních akcí a exkurzí, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, např. pro žáky
tercie a 1. A lyžařský kurz v rakouských Alpách, žáci kvinty se zúčastnili letního sportovního
kurzu v Itálii a na Hluboké, mezi tradiční akce patří exkurze do Velké Británie a předvánoční
Vídně.
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B) Obory vzdělávání

Kód

Název

Délka studia

Počet tříd

Počet žáků


naplněnost
tříd

79-41-K/61

Gymnázium

6

8

228

28,5

79-41-K/41

Gymnázium

4

2

60

30

C) Personální zabezpečení školy
Ve škole ve školním roce 2014/2015 7 nepedagogických a 25 pedagogických
pracovníků, někteří z nich na zkrácený úvazek.
Stav učitelského sboru ve školním roce 2014/2015
Mgr. Andrea Cahelová, M – F – IVT, vyučovala matematiku, fyziku a informatiku
a výpočetní techniku, od 1. 5. je na mateřské dovolené
PhDr. Charlotta Grenarová, ČJ – D – LAT, vyučovala český jazyk
Mgr. Markéta Haburová, ČJ – D, vyučovala český jazyk, dějepis a společenský základ
Mgr. Lenka Hořenková – Kucosová, M – F, vyučovala fyziku od 1. 2. 2015
Mgr. Radomíra Hrušková, NJ – Psych – RJ, vyučovala ruský jazyk a německý jazyk
RNDr. Marta Humplíková, Bi – TV, vyučovala biologii a tělesnou výchovu
Ing. Alena Janošová, NJ, vyučovala německý jazyk
Mgr. Ladislav Kalusek, ZSV – RJ – TV, vyučoval společenský základ a ruský jazyk
Mgr. Stanislav Kaňák, Z – TV, vyučoval geografii a tělesnou výchovu
Mgr. Helena Kapounová, M – Ch, vyučovala matematiku a chemii
Mgr. Sabina Kijanicová, AJ – NJ, vyučovala anglický jazyk a německý jazyk
Mgr. Petr Klein, Bi – Ch, vyučoval biologii a chemii
Bc. Jan Martinek, F – Bi, vyučoval fyziku od 1. 2. 2015
Bc. Petr Martiník, M – Z – IVT, vyučoval matematiku, informatiku a výpočetní techniku,
geografii a tělesnou výchovu
PaedDr. Věra Miketová, M – Ch – IVT, vyučovala informatiku a výpočetní techniku,
matematiku a chemii
Mgr. Romana Olšáková, M – Z, vyučovala matematiku a geografii
Mgr. Martin Rostek, ČJ – D, vyučoval český jazyk, dějepis a společenský základ
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Mgr. Jana Sabolová, M – BV – IVT, vyučovala matematiku, tělesnou výchovu, informatiku a
výpočetní techniku
Mgr. Krista Skotáková, AJ – TV, vyučovala anglický jazyk
Mgr. Kristina Škrobánková, AJ – SZ, vyučovala anglický jazyk a společenský základ
Mgr. Milan Šula, F – ZT, vyučoval fyziku a tělesnou výchovu, od 1. 2. 2015 uvolněn pro
výkon veřejné funkce
MgA. Ondřej Tkačík, VV, vyučoval výtvarnou výchovu
Mgr. Bohumír Tokař, ČJ – AJ, vyučoval anglický jazyk
Mgr. Marcela Trčalová, ČJ – NJ, vyučovala český jazyk a německý jazyk
Mgr. Kateřina Trčková, Bi – Ch, vyučovala biologii a chemii
BEng. Raymond Harvey Ure, vyučoval konverzaci v jazyce anglickém
PaedDr. Anna Veselá, ČJ – HV, vyučovala český jazyk a hudební výchovu
Přepočtený stav pedagogických pracovníků k 30. 6. 2015:
z toho nekvalifikovaných:

22,76

0

Aprobovanost výuky cizích jazyků:
Učitelé

AJ

NJ

RJ

Aprobovaní

4

4

2

Rodilí mluvčí

1

–

–

Absolventi, kteří nastoupili do školy ve školním roce 2014/2015:

0

Učitelé, kteří nastoupili do školy, nebo odešli ve školním roce 2014/2015:


nastoupili: dva k 1. 9. 2014, dva k 1. 2. 2015



odešli:

jeden k 1. 2. 2015 k výkonu veřejné funkce + jedna k 1. 5. 2015 na mateřskou

dovolenou + dva k 31. 7. 2015 do starobního důchodu


na mateřské dovolené:

2

Učitelé v důchodovém věku ve školním roce 2014/2015:
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3

Správní a provozní zaměstnanci:
Jana Kaiserová – ekonomka
Sylva Brixová – referentka
Jiří Mušálek – školník
Blažena Böhmová – pracovnice pro výdej stravy a uklízečka
Kateřina Guňková – uklízečka
Alena Kostelníková – uklízečka
Milena Lambertová – pracovnice pro výdej stravy a uklízečka

D) Přijímací řízení
Přijímací řízení do 1. ročníku šestiletého studia pro školní rok 2015/16
Přijato v 1. kole/nastoupilo

30/29

Přijato na odvolání po 1. kole

0

Celkem
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Přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2015/16
Přijato v 1. kole/nastoupilo

30/25

Přijato v 2. kole/nastoupilo

5/2

Celkem

27

Počet přijetí v průběhu školního roku 2014/2015
do 1. ročníku

7

do vyšších ročníků

1
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E) Výsledky vzdělávání
Prospěch žáků na konci 1. pololetí
Žáci
Celkem

Průměrný
prospěch Vyznamenání

Prospěch
Prospěli

Neprospěli

Nehodnocen

1. A

30

1,77

9

21

0

0

2. A

29

1,86

4

23

1

1

I.

30

1,64

11

19

0

0

II.

33

1,50

19

14

0

0

III.

31

1,92

8

23

0

0

IV.

30

1,83

12

18

0

0

V. A

23

2,20

1

22

0

0

V. B

20

1,82

5

14

1

0

VI. A

30

2,39

3

25

2

0

VI. B

31

1, 65

10

21

0

0

287

1,85

82

200

4

1
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Prospěch žáků na konci 2. pololetí
Žáci
Celkem

Průměrný
prospěch

Prospěch
Vyznamenání

Prospěli

Neprospěli

Nehodnocen

1. A

31

1,78

7

24

0

0

2. A

29

1,93

9

18

2

0

I.

30

1,71

12

18

0

0

II.

33

1,47

21

12

0

0

III.

31

1,85

9

22

0

0

IV.

30

1,71

12

17

1

0

V. A

23

2,27

3

17

3

0

V. B

20

1,84

7

13

0

0

VI. A

30

2,40

3

26

1

0

VI. B

31

1,70

10

21

0

0

288

1,87

93

188

7

0
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Výsledky maturitních zkoušek
Všichni žáci maturovali v jedné úrovni obtížnosti, a to z českého jazyka a literatury
a druhý předmět si mohli volit mezi cizím jazykem a matematikou. V profilové části si vybírali
dva předměty. Výsledky maturitních zkoušek a počty maturujících z jednotlivých předmětů
jsou uvedeny v následujících tabulkách.
Slavnostní rozloučení s absolventy a jejich rodiči se tradičně konalo v obřadní síni
Městského úřadu v Hlučíně. Absolventům byla předána maturitní vysvědčení, pochvaly
ředitelky školy, pochvaly třídního učitele a odměny ve formě knižních poukázek. Slavnostního
odpoledne se rovněž zúčastnil starosta města Hlučína, Mgr. Pavel Paschek, který předal
absolventům Pamětní list, a předsedkyně Sdružení rodičů Monika Vlčková. Mgr. Helena
Kapounová, zástupkyně ředitelky školy, i hosté blahopřáli absolventům k dosaženým
výsledkům a ukončení studia a do dalších let popřáli hodně úspěchů a štěstí ve studiu i osobním
životě. Slavnostní odpoledne zpestřily hrou na akordeon a klavír studentky tercie, Hana
Kosková a Barbora Chlebišová.
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Maturitní zkoušky ve třídě VI. A
Předsedkyně zkušební maturitní komise:

Mgr. Silvie Oleksy Cintavá

Místopředseda zkušební maturitní komise: Mgr. Stanislav Kaňák
Třídní učitel:

Mgr. Ladislav Kalusek
Počty maturujících s výslednou známkou

Maturitní předmět

Celkem
1

2

3

4

2

5

Společná část
Český jazyk a literatura

29

3

5

19

Anglický jazyk

13

7

5

1

Ruský jazyk

1

Matematika

15

3

6

5

Anglický jazyk

6

2

3

1

Společenský základ

10

2

5

1

2

Dějepis

4

2

1

1

Geografie

8

2

3

3

Matematika

8

4

Chemie

7

3

Biologie

10

2

Informatika a výp. technika

5

3

1
1

Profilová část

3

1

2

1

1

3

2

2

1

1

Průměrná známka u maturitní zkoušky:
2,28
Prospěli s vyznamenáním:
Kriebel Tadeáš, Perdoch Tomáš, Ptáčková Tereza, Sladká Dominika, Ševčík Tomáš,
Šulová Veronika
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1

Maturitní zkoušky ve třídě VI. B
Předseda zkušební maturitní komise:

Mgr. Jiří Surma

Místopředseda zkušební maturitní komise: Bc. Petr Martiník
Třídní učitelka:

Mgr. Romana Olšáková
Celkem

Počty maturujících s výslednou známkou

Maturitní předmět
1

2

3

3

4

5

Společná část
Český jazyk a literatura

31

6

21

Anglický jazyk

13

11

2

Německý jazyk

1

Matematika

17

4

Anglický jazyk

4

3

Společenský základ

14

7

4

3

Dějepis

5

2

1

1

Geografie

12

6

5

1

Matematika

3

2

Fyzika

3

2

Chemie

7

4

3

Biologie

13

7

3

Informatika a výp. technika

1

1

1

1
7

4

1

1

Profilová část
1

1

1
1

1

2

Průměrná známka u maturitní zkoušky:
1,81
Prospěli s vyznamenáním:
Barvíková Kristina, Halfarová Frederika, Janoš Ondřej, Juříková Marie, Kosub Tomáš,
Krettková Tereza, Lasák Ondřej, Musiolová Klára, Šupíková Patricie, Vlčková Veronika,
Volejníček Adam, Wehowská Eliška
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Přehled výsledků MZ ve školním roce 2014/2015 – termín jarní

Část

Předmět

Společná

Obor

Průměr

přihlášených

maturujících

DT

PP

ÚZ

61

60

59

60

60

2,33

AJ

26

26

26

26

26

1,35

NJ

1

1

1

1

1

2,00

RJ

1

1

1

1

1

3,00

M

33

32

31

AJ

10

10

10

1,70

NJ

0

0

0

-

SZ

24

24

24

1,96

D

9

9

9

2,44

Ge

21

20

20

1,80

M

11

11

11

2,09

F

4

3

3

1,67

Ch

14

14

14

1,71

Bi

23

23

22

2,22

IVT

6

6

6

1,83

ČJ

Profilová

Úspěšně
vykonalo

Počet

G-6leté

13

2,28

Přehled výsledků MZ ve školním roce 2014/2015 – termín podzimní
Počet

Profilová

Společná

Část Předmět

Úspěšně vykonalo

Obor

Průměr

přihlášených

maturujících

DT

PP

ÚZ

1

1

1

-

-

3,00

M

1

1

1

-

-

4,00

Bi

1

1

1

3,00

ČJ

G–6leté

Přehled celkových výsledků MZ ve školním roce 2014/2015

2,04

opravném

14

prům.
prospěch

3

neprospěl

18

prospěl
s vyzn.

39

prospěl

prům.
prospěch

řádném

neprospěl

G
6leté

Počet
maturujících
v termínu

prospěl
s vyzn.

Obor

Podzimní termín

prospěl

Jarní termín

3

0

0

2,83

Testování Kvalita
Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání
s maturitní zkouškou

Předmět

Výsledky školy v rámci všech
testovaných škol

Výsledky školy v rámci
skupiny oborů vzdělání

úspěšnost

percentil

percentil

Jazyk český

76,4

83

52

Matematika

65,4

94

83

Jazyk anglický

85,6

94

83

Jazyk německý

75

100

100

Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání
s maturitní zkouškou

Předmět

Výsledky školy v rámci všech
testovaných škol

Výsledky školy v rámci skupiny
oborů vzdělání

úspěšnost

percentil

percentil

přidaná hodnota

Jazyk český

51

53

27

0,7

Matematika
základní

36

56

31

-8,3

Matematika
rozšířená

32

33

29

-7,4

Jazyk anglický

61

59

35

-0,6
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Přijímací řízení na vysoké školy v roce 2014
Ve školním roce 2013/2014 úspěšně odmaturovalo ve dvou třídách celkem 57 studentů.
Pro studium na VŠ bylo přijato celkem 55 studentů. Úspěšnost z celkového počtu absolventů
je 96 %.
Třída

VI. A

VI. B

Celkem

Počet studentů

28

29

57

Humanitní obory

5

6

11

Přírodovědné obory

11

5

16

Medicína a veterina

3

6

9

Práva

2

1

3

Technické obory

6

5

11

Ekonomické obory

1

4

5

Práce

0

2

2

F) Prevence sociálně patologických jevů (rizikové formy chování)
Ve školní roce 2014/2015 jsme se věnovali nespecifické primární prevenci v rámci
výuky jednotlivých předmětů (cizí jazyky – rozhovory, články, konverzace, chemie – návykové
látky, alkoholismus, biologie – diskuze se žáky o kouření, poruchách příjmu potravy, dějepis a
společenský základ – společenská, náboženská a hospodářská problematika apod.).
V rámci primární prevence specifické jsme se již tradičně zaměřili na prevenci HIV,
AIDS (beseda Láska, sex a vztahy), prevenci šikany a drogovou závislost. K plnění cílů
Minimálního preventivního programu využíváme besed PhDr. Doudy, Centra pro primární
prevenci Ostrava a Bílého kruhu bezpečí Ostrava. Důraz klademe také na prevenci rizikového
chování na sociálních sítí – proběhly besedy s odborníky a diskuze se žáky v rámci IVT
(Seznam se bezpečně).
Nově spolupracujeme na projektu Emise, který si klade za cíl zvýšit informovanost
občanů Hlučínska o správném spalování, a preventivně tak působit proti lokálním smogovým
situacím.
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Školní metodik prevence se účastnil vzdělávacích akcí, DVPP a konference prevence
Prevalis. Spolupracoval pravidelně s třídními učiteli, výchovnou poradkyní a vedením školy při
řešení problémů v rámci rizikových forem chování.
Výchovná poradkyně se zaměřuje především na podporu žáků se zvláštními
vzdělávacími potřebami, na individuální výchovně vzdělávací práci s problémovými studenty,
zprostředkovává vyšetření ohledně PUP pro žáky maturitních ročníků, pořádá besedy
pro maturanty o možnostech studia na VŠ, poskytuje základní informace maturantům o studiu
na VŠ a VOŠ, analyzuje úspěšnost absolventů, sleduje adaptaci žáků prvních ročníků
na podmínky studia gymnázia, spolupracuje se základními školami v Hlučíně a v regionu.

G) Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Silvie Blokešová
Aktualizační odborná příprava hodnotitelů ústní zkoušky z ČJL – 8 hodin
Andrea Cahelová
Novinky ICT ve škole (Systemcontrol s.r.o.) – 6 hodin
Charlotta Grenarová
Konference Digitalizace a ukládání dat (KÚ MSK) – 2,5 hodiny
Regionální informační setkání (NIQES ČŠI) – 4 hodiny
Konzultační seminář pro management škol k MZ (NIDV Ostrava) – 3 hodiny
Metodická poradna: Specifika a úskalí veřejných zakázek (KVIC) – 3,5 hodiny
Aktualizační odborná příprava hodnotitelů ústní zkoušky z ČJL – 8 hodin
Workshop: Optimalizace řídicích a kontrolních systémů v oblasti výkonu zřizovatelských
funkcí (KÚ MSK) – 4 hodiny
Markéta Haburová
Mapy učebního pokroku (SCIO) – 2 hodiny
Současná světová literatura (Akademie literárních novin) – 12 hodin
Židé, dějiny a kultura (Židovské muzeum v Praze) – 24 hodin
Aktualizační odborná příprava hodnotitelů ústní zkoušky z ČJL – 8 hodin
Současná česká literatura (Akademie literárních novin) – 24 hodin
Naše moderní dějiny v audiovizuálních lekcích – 8 hodin
Konzultační semináře k písemné práci z českého jazyka a literatury – 3 hodiny
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Radomíra Hrušková
Ruština v Praxi I a II (Brno) – 16 hodin
Postgraduální vzdělávání učitelů ruštiny na ZŠ a SŠ (Brno) – 32 hodin
Školení pro jazykové laboratoře ROBOTEL I – 4 hodiny
Konzultační seminář pro hodnotitele ústní části státní maturitní zkoušky z německého jazyka
(Ostrava) – 4 hodiny
Konzultační seminář pro hodnotitele ústní části státní maturitní zkoušky z ruského jazyka
(Ostrava) – 4 hodiny
Konzultační seminář pro komisaře státní maturitní zkoušky (Ostrava) – 4 hodiny
Gramatika, Super! Nové materiály ve výuce NJ (Opava) – 3 hodiny
Školení pro jazykové laboratoře ROBOTEL II – 4 hodiny
Alena Janošová
Jazyková animace (JŠ HELLO) – 8 hodin
Školení pro jazykové laboratoře ROBOTEL I – 4 hodiny
Školení pro Školní maturitní komisaře (NIDV) – 8 hodin
Školení pro jazykové laboratoře ROBOTEL II – 4 hodiny
Stanislav Kaňák
Geoinformační technologie pro pedagogy (VŠB Ostrava) – 12 hodin
Zeměpis v nové perspektivě aneb Tudy cesta vede (OSU Ostrava) – 8 hodin
Setkání s vědou – geografie (NIDV Ostrava) – 4 hodiny
Helena Kapounová
Konzultační seminář pro management škol k maturitním zkouškám (NIDV) – 3 hodiny
Sabina Kijanicová
Školení pro jazykové laboratoře ROBOTEL I – 4 hodiny
Školení pro jazykové laboratoře ROBOTEL II – 4 hodiny
Petr Klein
Prevence ve škole – Jak pracovat s dětmi s výchovnými problémy – 8 hodin
Petr Martiník
Dnešní finanční svět – Finanční svoboda – (Česká spořitelna Ostrava) – 16 hodin
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Věra Miketová
Jednoduché chemické pokusy z dostupných chemikálií (KVIC Nový Jičín) – 4 hodiny
Novinky ICT ve škole (Systemcontrol s.r.o.) – 6 hodin
Romana Olšáková
Dnešní finanční svět – Finanční svoboda – (Česká spořitelna Ostrava) – 16 hodin
Martin Rostek
Aktualizační odborná příprava hodnotitelů ústní zkoušky z ČJL (CERMAT) – 8 hodin
Jana Sabolová
Střih videa v programu Pinnacle (VŠB – TU Ostrava) – 12 hodin
Pokročilá práce s tabulkami v MS Office (VŠB – TU Ostrava) – 12 hodin
Mapy učebního pokroku (SCIO) – 2 hodiny
Matematika pro střední školy jinak (VŠB – TU Ostrava) – 6 hodin
Kristina Škrobánková
Školení pro jazykové laboratoře ROBOTEL I – 8 hodin
Školení pro jazykové laboratoře ROBOTEL II – 4 hodiny
Milan Šula
Jak komunikovat přírodní vědy (KVIC Ostrava) – 4 hodiny
Pokus a pozorování ve výuce fyziky (KVIC Ostrava) – 4 hodiny
Bohumír Tokař
Konference „Shaping learning together“ (Olomouc) – 7 hodin
Kateřina Trčková
Chemie mění svět – nové poznatky a jejich aplikace (UK Praha) – 24 hodin
Marcela Trčalová
Školení pro jazykové laboratoře ROBOTEL I – 8 hodin
Aktualizační odborná příprava hodnotitelů ústní zkoušky z ČJL (Cermat) – 8 hodin
Anna Veselá
Aktualizační odborná příprava hodnotitelů ústní zkoušky z ČJL (Cermat) – 8 hodin
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H) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Psalo se o nás v tisku
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Světlo - dobrý sluha, zlý pán
V současné době se stále více hovoří o problémech týkajících se znečišťování naší
planety. Jeden z mnoha problémů, který výrazně zasahuje i do našich životů je světelné
znečištění. Jen málo z nás si ale
uvědomuje, že takové znečištění
vůbec

existuje,

respektive

jeho

důsledky, přestože se s ním setkáváme
každou noc.
Světelné znečištění je velkým
problémem dnešní civilizace. Pod
tímto pojmem se rozumí všechno
zbytečné světlo, vyrobené člověkem,
rozptýlené

v atmosféře,

uměle

přidávané do noční krajiny a je
výsledkem

nehospodárného,

nepotřebného

a

častokrát

nesmyslného svícení. Lidé si vytvořili (zlo)zvyk svítit na místa, které není potřebné osvětlovat
a svítit mnohem víc, než je nutné.
Mezi hlavní producenty světelného znečištění patří veřejné osvětlení, protože často jsou
instalovány nevhodné typy svítidel, či pouličních lamp, které neosvětlují pouze určené místo
(chodník, cesta, přechod), ale častokrát svítí bez užitku i nad horizont či do nebe. Podobným
zdrojem světelného znečištění je i osvětlení památek. Důvodem je, že většina z nich je
osvětlována zdola, takže světlo často přesahuje okraje stavby. Dále můžeme uvést například
osvětlení reklamních ploch, které je nebezpečné i pro řidiče, osvětlení sportovních areálů,
lyžařských středisek, skladišť, či stadiónů a mnohé jiné.
Světelným znečištěním se nejenom ochuzujeme o přirozenou tmu a pohled na oblohu
plnou hvězd, ale vážně si tak zasahujeme i do vlastního zdraví. Přirozená tma je totiž důležitá
pro zdravý a klidný spánek, při kterém se tvoří důležitý spánkový hormon melatonin, který
představuje jakousi “ručičku našich vnitřních hodin“. Je to také nejúčinnější antioxidant
v našem těle, který chrání buňky před rakovinovými nádory, brzdí nádorový růst a zároveň
zvyšuje obranyschopnost organismu. Důsledkem světelného znečistění jsou i spánkové
problémy, kardiovaskulární onemocnění, prokázána byla i jeho souvislost s obezitou.
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Světlo však neškodí pouze nám, ale zasahuje i do životů a biologických rytmů zvířat
a rostlin. I když lidé většinou v noci spí, většina zvířat je aktivních naopak v noci a jsou tak
zcela přizpůsobena nočnímu životu, čili životu ve tmě. Vlivem světelného znečištění mnohá
zvířata začala měnit svá chování, krmné území, reprodukční cykly, či dokonce začala hynout.
Toto znečištění může způsobit i změny životních rytmů, ptáci například pokračují v krmení, či
zpívání i v noci, dokonce byly zaznamenány i případy zimního hnízdění, kdy mláďata buď
umrznou, nebo nemají dostatek potravy na přežití. Hromadné úhyny, či změny životních rytmů
samozřejmě postihuji i jiné druhy, například netopýry, želvy ale i žáby, či rostliny.
Světelné znečištění je zároveň plýtvání elektrickou energií a v konečném důsledku
financemi a stejně nepřímo přispívá i ke globálnímu oteplování.
Řešení je přitom velice jednoduché. Na to, abychom odstranili, nebo alespoň
minimalizovali dopad světelného znečištění, stačí, že budeme svítit pouze na místa a jen
v takové intenzitě a v takovém čase, kdy je to opravdu potřebné. Měli bychom se řídit
pravidlem: „Sviťme si na cestu, ne na hvězdy.“
Veronika Foldynová (IV.)
Vyprahlé lidské touhy u Bezručů
Jak všechno na začátku může vypadat krásně. Jak se to může rychle změnit. Jak člověk
sklízí to, co zasel v minulosti. A jak šílí, až zešílí.
Román Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy nám ukazuje, že všechno není růžové, jak
se může zdát. Hodná, sice ne moc hezká holka touží po lásce. Zamiluje se. Sice do bratrance,
ale ten vypadá, že se do ní zamiloval taky. Všechno se mění. Žádné romantické klišé a šťastný
konec. Tvrdá realita.
Česká klasika, kterou mají studenti v „povinné četbě“. Slovo povinná může trochu děsit,
ale kdo má odvahu, ten zjistí, že to stojí za to. A kdo je ještě odvážnější, může zajít do divadla
a zhlédnout představení, které bere dech, mrazí v zádech, usadí vás do sedadla, ježí vám chlupy
na těle a vy jen žasnete. Kde? Přece v Divadle Petra Bezruče. Martin Františák zrežíroval
doslova šílený příběh Štěpky Kiliánové (Sylvie Krupanská) a Pavla Maliny (Lukáš Melník) a
vyždímal z něj opravdu všechno.
Chtěla bych pět ódu na herecké výkony. Především tedy na Lukáše Melníka, kterému
se podařilo tak opravdově zahrát nemoc, která z člověka udělá blázna. Pozorovat jej, jak
prochází onou progresivní paralýzou a postupně umírá, mi svíralo žaludek celou druhou část.
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A když se k němu přidá Sylvie Krupanská jako naivní, láskou zaslepená Štěpka, později silná
zklamaná žena, dostanete dvojici navzájem se dokonale doplňující. U hlavních hrdinů to ale
nekončí. Nesmím opomenout zbytek Bezručova hereckého souboru. Na každé postavě najdete
něco, co vás zaujme a skvěle dotvoří celkový obraz inscenace. Ta však nestojí pouze na
hereckých výkonech, ale také na dobovém zpracování, výstavbě jeviště, kostýmech a na všech
důležitých detailech.
A tak Petrolejové lampy u Bezručů svítí. Stále stejně jasně. Paralyzují další a další
diváky. Nechávají je zamýšlet se nad obyčejným lidským životem. Neodejdete z divadla, aniž
by to ve vás něco nezanechalo. Ten pocit ve vás zůstane ještě dlouho poté, co utichne potlesk a
herci zmizí ze scény. Na takové silné divadelní zážitky ráda vzpomínám. Děkuji!
Frederika Halfarová, VI. B
Naše další úspěšné akce
Soutěž robotů
Ve středu 10. 9. 2014 se dvanáct studentů našeho gymnázia zúčastnilo Letní školy
mechatronických systémů na VŠB-TU v Ostravě, aby mimo jiné zjistili, co obnáší studium na
vysoké škole.
Během dopoledne jsme navštívili laboratoře katedry automatizační techniky a řízení na
strojní fakultě a seznámili jsme se se stavebnicí Lego Mindstorms. Žáci měli sestavit robota
a naprogramovat ho tak, aby v co nejkratším čase projel bludištěm. Studenti si během těchto
činností počínali velmi zručně a nápaditě.
Nejrychleji – 28 sekund hned v prvním kole – projel trasu robot naší soutěžní dvojice
Filip Cima, Marek Tomíček a právem zvítězil. Na druhém místě se umístila dvojice studentů
Mendelova gymnázia s časem o sekundu horším a třetí skončili opět zástupci naší školy Oskar
Dürrer, Jan Hajduček s časem 32 sekund. Všichni „medailisté“ obdrželi upomínkové předměty
a vítězná soutěžní dvojice navíc i finanční odměnu.
Mgr. Milan Šula
Sluneční hvězdárna
Hlučínské náměstí se opět proměnilo ve „Sluneční hvězdárnu“. V pátek 26. září 2014
bylo naší školou ve spolupráci s městem Hlučínem uspořádáno další astronomické pozorování
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Slunce, tentokráte k příležitosti akce Noc vědců. Návštěvníkům byl v době od 14.00 do 17.00
hodin k dispozici hvězdářský dalekohled, pomocí kterého si mohli bezpečně prohlédnout
hvězdu, bez níž by život na Zemi neexistoval.
Tomáš Perdoch (VI. A)
Přednášky NatTech na naší škole
V měsíci září se naše škola zapojila do projektu NatTech – Podpora přírodovědného a
technického vzdělávání na školách v Moravskoslezském kraji. Vyučující Stavební fakulty
ČVUT v Praze pro nás připravili čtyři přednášky.
Vybrané kapitoly z proudění tekutin a jejich aplikace v praxi absolvovali studenti
kvarty. Byli obeznámeni se základními fyzikálními zákony na pohybu létajících objektů –
horkovzdušných balónů, vzducholodí a vrtulníků. Přednáška byla doplněna praktickými
ukázkami letu dálkově ovládaných modelů.
Obsahem druhé přednášky pro V. A a V. B byly vybrané příklady aplikace principů
elektřiny a magnetismu na fungování předmětů denní potřeby, jako jsou přenosné
elektrospotřebiče a vozidla. Žáci byli seznámeni i s historií a vývojem svítidel od žárovky, přes
zářivky a výbojky až po LED technologie, s podstatou laseru a s jejich praktickým
předvedením.
Studenti volitelných předmětů Cvičení z fyziky a Historicko-geografického semináře
navštívili třetí přednášku. V připravené prezentaci zhlédli významné betonové stavby a sochy
světa, seznámili se s jejich architektonickým i konstrukčním řešením a s problémy souvisejícími
se statikou soch a staveb.
Poslední přednáška byla zařazena do výuky chemie 5. ročníků šestiletého studia.
Cílem bylo seznámení s kvalitou vody a ovzduší. Žákům byly prakticky demonstrovány
způsoby zjištění a představeny jednoduché moderní metody analýzy pitné vody. Všichni si
mohli uvědomit důležitou a nezastupitelnou roli chemie v každodenním životě.
Mgr. Milan Šula
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Polští studenti u nás
Naši polští přátelé, jejichž škola nese název 1. Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół
im. 14. Pułku Powstańców Śląskich
w Wodzisławiu Śląskim, k nám zavítali
16.

října

2014.

„našlapaný“
prohlídka

Čekal

program.
školy,

je vskutku
Společná

volejbalový

zápas

doprovázený nadšeným skandováním
napříč

jazyky,

pohybové

ztvárnění

písmen azbuky, inscenace scénického
čtení pohádky „Stolečku, prostři se“
a návštěva Městské knihovny v Hlučíně. Už během dne jsme zaznamenali pozitivní ohlasy –
setkání probíhalo v přátelské atmosféře, o pohoštění hostů se postaralo sdružení rodičů,
pedagogové školy a Honza Novák. Těšíme se na další společné akce!
Mgr. Radomíra Hrušková
Byli jsme v Praze a bylo nám blaze!
Prahu všichni známe. Každý z nás už tam minimálně jednou zavítal, ale v sextě je to
přece tradice. S Regiojetem se jede jedna báseň. Náš výlet započal skvělým kafíčkem či
čajíčkem a než jsme se nadáli, byli jsme tam!
Cíl byl tedy jasný, užít si to co nejvíce. A to se nám taky podařilo. Viděli jsme většinu
památek, které k Praze patří (třeba Pražský hrad, Chrám sv. Víta, Strahovskou knihovnu,
Vyšehrad, Staroměstskou radnici, Karlův most, však to znáte), zhlédli jsme představení
v Divadle na Vinohradech, prohlédli si zákoutí Národního divadla a celou dobu nasávali
skvělou pražskou atmosféru.
Kupodivu velkým zážitkem byla pro všechny návštěva poslanecké sněmovny, kterou
nás provázel bývalý student našeho gymnázia Adam Kubný. Ta nás doslova vtáhla do centra
dění. Zatímco my jsme zblízka poznávali naše poslance, premiér Sobotka pro změnu ve stejnou
dobu poznával Hlučín. Touto náhodou jsme vzbudili takový rozruch, že jsme dokonce sklidili
potlesk celé komory.
A po třech dnech přišel rychlý konec. Uvědomili jsme si, že už je to opravdu tady, že
jsme maturitní ročník a toto byl náš poslední společný výlet s lidmi, které jsme za posledních
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pět let vídali každý den! Příští rok touto dobou už budeme někde úplně jinde, s někým úplně
jiným. Ale snad se budeme mít stejně blaze, třeba zase v Praze!
Veronika Vlčková a Frederika Halfarová (VI. B)
Koncert
Když nám bylo sděleno, že 11. listopadu půjdeme spolu s IV. a 1. A na koncert německé
hiphopové kapely, moc nadšené jsme nebyly. Myslely jsme si, že do bude děs, ale musíme
uznat, že víc jsme se seknout nemohly. Tato netradiční výuka němčiny s názvem „Naučte
se německy pomocí hudby“ se uskutečnila v rámci projektu „Den s němčinou“ v aule VŠB-TU
v Ostravě-Porubě a umožnila nám užít si vystoupení německé hudební skupiny Einshoch6.
Devítičlenná kapela zahrála své nejlepší písně, ve kterých jsme sice nerozuměli všemu, ale i tak
sklidila obrovský potlesk. Lidé tančili před pódiem i na svých místech, nadšeně tleskali do
rytmu a doprovázeli kapelu svým zpěvem.
Po skončení koncertu nechyběla autogramiáda a focení s kapelou. Pár šťastlivců
obdrželo CD, ale ani ostatní nelitovali, protože plakátů, placek, tašek a jiných propagačních
předmětů bylo dost pro všechny. Hiphop sice není náš šálek kávy, ale i přesto si koncert užili
všichni a odcházeli z něj dobře naladěni a nabití energií. Akce pro nás byla zajímavým
kulturním rozptýlením a zároveň nám ukázala, že němčina není jen obtížný jazyk, který se
musíme učit.
Adéla Harazimová, Ivana Holleschová, Alexandra Kubenková (III.)
Návštěva z Illinois
V týdnu od 1. 12. – 5. 12. 2014
nás ve škole navštívil pan Victor Randle
z Illinois v USA. Jezdí pravidelně do ČR
a vždy přichází i na naši školu za studenty
do hodin angličtiny. Každý rok má
připraveny prezentace na různá témata –
letos např. Route 66, Den díkuvzdání.
Příjemný čas strávený přednáškou a
povídáním v angličtině mnohé studenty
pozitivně motivuje, radost z dárků, společných fotografií a sdílených kontaktů je veliká …
Mgr. Sabina Kijanicová
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Vánoční Vídeň
V pátek 12. prosince 2014 se
studenti naší školy zúčastnili v hojném
počtu poznávací exkurze hlavního
města

Rakouska.

Za

nádherného

slunečného počasí si prohlédli areál
zámku Schönbrunn, muzeum kočárů
Wagenburg, historické centrum města
a známá

muzea,

například

Přirodovědné a Uměleckohistorické
muzeum. Nedílnou součástí exkurze byla i návštěva vánočních trhů, na nichž byla k vidění
i k ochutnání spousta tradičních výrobků a gurmánských specialit.
Studenti přišli také na to, že už několik desítek kilometrů od domova je jim ke
komunikaci potřebná němčina.
Ing. Alena Janošová
Zatančili jsme si s Patrickem
Dne 15. 12. 2014 proběhl na
naší škole workshop Electric boogie
s Patrickem Ulmanem. Patrick je
členem baletního souboru Národního
divadla moravskoslezského a je
sedminásobný mistr České republiky,
mistr Evropy a vicemistr světa v tanci
Electric boogie. V roce 2010 se
zúčastnil Talentmanie, kde se dostal
až do finále a získal 2. místo.
V tělocvičně si pod jeho vedením zatančilo 28 studentů a studentek naší školy.
Zuzana Petrušková (V. B)
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Interaktivní výstava
Dne 27. 1. 2015 se na
našem gymnáziu uskutečnila
interaktivní

výstava

logaritmického

"Od
pravítka

k superpočítači". Přírodovědné
a technické obory, které jsou
součástí projektu "Zlepši si
techniku", přijeli popularizovat
lektoři VŠB-TU v Ostravě.
Naši studenti a žáci
hlučínských základních škol (Hornická, Tyršova, Rovniny) se na výstavě seznámili s malým
superpočítačem Anselm a pomůckami určenými k počítání. Sami si vyzkoušeli počítací
stroje, hry na počítačích z minulého století nebo řešení hlavolamů.
Mgr. Kateřina Trčková
Finanční svoboda
Dne 4. 2. 2015 se žáci
kvarty

zúčastnili

druhé

projektu

České

názvem

„Finanční

Cílem

bylo

části

spořitelny

s

svoboda“.

seznámit

mladou

generaci s možnými úskalími v
oblasti

finančnictví

způsoby,
finančním

jak čelit
ztrátám.

a

nalézt

případným
V

rámci

projektového dne si žáci zahráli i
stejnojmennou hru, v níž mohli "prožít" svůj život až do seniorského věku. Rozhodovali se, jak
čelit např. výkyvům na finančních trzích, při nákupu a prodeji akcií a při zřizování různých
druhů pojištění.
Mgr. Jana Sabolová a studenti kvarty
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Přírodovědné klání
Na pátek 13. března 2015 připravila naše škola v rámci projektu Emise přírodovědnou
soutěž, která byla určena žákům základních škol. Každou hlučínskou základní školu
reprezentovala dvě družstva po třech žácích, která soutěžila v matematice, chemii, fyzice,
biologii a zeměpise. V rámci klání odpovídali zástupci družstev na teoretické otázky a plnili
praktické úkoly.
Nejvíce znalostí prokázala družstva ze ZŠ Hornická (1. místo – Eliška Cigánová, Jiří
Cingel, Daniela Dudková, 2. místo – Kateřina Dluhošová, Ondřej Kulich, Ondřej Vjačka). Na
třetím místě se umístili žáci ZŠ Rovniny (Nikol Baladová, Simona Bartošová, Lenka
Kaštovská), kteří rovněž postupují do finále, které se uskutečnilo 20. dubna 2015 na Slezském
gymnáziu v Opavě.
Mgr. Petr Klein
Lyžařský kurz 2015
Ve dnech 22. 3. – 27. 3. 2015 žáci 1. A a III. absolvovali lyžařský výcvik ve středisku
Schladming v rakouských Alpách. Do penzionu Bertrand jsme dorazili v neděli kolem šesté
hodiny večerní. Skeptická předpověď počasí se naštěstí nevyplnila, a my jsme tak mohli od
prvního dne s radostí lyžovat a užívat si sluníčka. Poslední dva dny sice slunce zašlo za mraky,
avšak i tak přetrvávala dobrá nálada.
Jak bývá zvykem, byli jsme rozděleni do čtyř skupin podle výkonnosti. Po dlouhých a
náročných dnech na svahu nás každý večer čekala teplá sprcha, dobré jídlo a především
zábavný program, při kterém jsme se vzájemně více poznávali a spřátelili.
Z výcviku jsme si odvezli nejen nezapomenutelné zážitky, ale také nová přátelství,
pevnější třídní i mezitřídní vztahy, nové lyžařské a snowboarďácké styly a rovněž energii do
dalšího studia.
Karolína Korbelová, 1. A
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Listování na gymnáziu
LiStOVáNí je projektem herce Lukáše Hejlíka: vystoupení s knihou v ruce, během
něhož je formou scénického čtení divákům představena vybraná kniha. Bestseller roku 2009
„Ekonomie dobra a zla“ českého ekonoma Tomáše Sedláčka dokazuje, že ekonomie je krásná
věda a její kořeny sahají hlouběji, než si
lidé dokáží představit.
O tom se ve čtvrtek 9. dubna 2015
přesvědčili i naši studenti, kterým herci
Lukáš Hejlík a Alan Novotný připravili
neobvyklý zážitek z „četby“. Nejprve řekli
několik slov o autorovi knihy a pak se
pustili do „čtení“ – začali nejstaršími
literárními památkami (Epos o Gilgamešovi, Bible), v nichž najdeme zmínky o tehdejším
hospodářství, a přes novodobé ekonomy se dostali k reflexi moderní doby a současnosti.
Šedesátiminutové

vystoupení

bylo

odměněno bouřlivým

potleskem

a mnozí

studenti využili možnosti pořídit si s oběma aktéry společnou fotografii.
Mgr. Markéta Haburová
Opět za angličtinou a památkami
I letos jsme se mohli těšit na tradiční týdenní pobyt v Anglii. Poznávací zájezd do této
země Evropské unie jsme zahájili čtyřiadvacetihodinovou cestou autobusem přes Německo,
Francii a Holandsko. Naší první výletní zastávkou bylo starobylé univerzitní město Oxford, kde
se všem bez rozdílu velmi líbilo. Také prohlídka prehistorického monumentu Stonehenge, sídla
vladařů Windsor a města Stratfordu (rodiště Williama Shakespeara), oblíbených turistických
cílů, všechny nadchla. Byli jsme ubytováni v anglických rodinách a každé dopoledne jsme
absolvovali jazykovou výuku se zkušenými lektory. Krásnou tečkou za celým zájezdem byla
návštěva hlavní metropole. Přestože Londýn nepatří k městům s největšími srážkami, je docela
pravděpodobné, že při jeho návštěvě zmoknete. I přes tuto menší nepříjemnost jsme si však
pobyt náramně užili. Nikomu z nás nechybí fotky s červenou telefonní budkou, Tower Bridge,
či gardistou.
studentky třídy 2. A
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Věda v ulicích
Dne 18. června pořádala Fakulta elektroniky a informatiky VŠB-TU Ostrava skvělou
akci Art and Science, jejíž součástí je také Věda v ulicích, které se z naší školy zúčastnila třída
IV.
Na rozlehlé ploše před
fakultou i v její budově si mohli
studenti ověřit nejen fungování
známých fyzikálních zákonů, ale
rovněž
vlastní

měli

možnost

zemětřesení,

v programování

vyvolat
soutěžit

informačních

systémů a robotů či v jízdě na
segwayi a ti odvážnější si mohli
vyzkoušet gyroskop a získat různé
zajímavé ceny.
Akce se vydařila a doufáme, že v budoucnu budou pořádány další úspěšné ročníky.
Mgr. Jana Sabolová
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Úspěšní reprezentanti školy ve školním roce 2014/2015
CELOSTÁTNÍ KOLO
Bobřík informatiky
kategorie Senior: Tomáš Flaschka (V. B) – 31. místo, Lukáš Jindra (V. A) – 52. místo, Adam
Volejníček (VI. B) – 67. místo, Jakub Štefek (V. A) – 94. místo
Němčinář roku
Marek Klásek (1. A) – úspěšný reprezentant školy
Vojtěch Kloda (II.) – úspěšný reprezentant školy
SOČ
Veronika Foldynová (IV.) – práce na téma Světelné znečištění – 2. místo
REGIONÁLNÍ, KRAJSKÉ KOLO
Matematická olympiáda
kategorie Z9: Vojtěch Kloda (II.) – 8. – 10. místo – úspěšný řešitel
Logická olympiáda
Vojtěch Jurášek (IV.) – 11. místo
Biologická olympiáda
Adéla Harazimová (III.) – 8. místo
Veronika Bočková (III.) – 23. místo
Chemická olympiáda
kategorie C: Marie Balková (2. A) – 29. místo – úspěšný řešitel
kategorie D: Tomáš Raunig (II.) – 4. místo – úspěšný řešitel
kategorie D: Vojtěch Kloda (II.) – 15. místo – úspěšný řešitel
Olympiáda v českém jazyce
I. kategorie: Adam Piskalla (I.) – 10. místo
Kristýna Nováková (I.) – 13. místo
II. kategorie: Lucie Návratová (IV.) – 7. místo
SOČ
Práce na téma Světelné znečištění Veronika Foldynová (IV.) – 1. místo
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Dějepisná soutěž pro gymnázia Moravskoslezského kraje
Vít Jarolim (III.) – 8. místo
Veronika Bočková (III.) – 17. – 18. místo
Dějepisná soutěž družstev
Vít Jarolim (III.), Marian Wažik (V. B) – 6. místo
Korchem – korespondenční soutěž z chemie
Jonáš Bilík (II.) – 2. místo
Vojtěch Kloda (II.) – 15. místo
Tomáš Raunig (II.) – 17. místo
OBLASTNÍ, OKRESNÍ KOLO
Matematická olympiáda
kategorie B: František Hluchník (IV.) – 8. – 10 místo
kategorie C: Martin Groh (1. A) – 10. – 12. místo
Štěpán Kastovký (1. A) – 13. – 14. místo
kategorie Z9: Vojtěch Kloda (II.) – 6. – 7. místo, úspěšný řešitel
kategorie Z8: Adam Piskalla (I.) – 4. – 6. místo, úspěšný řešitel
Biologická olympiáda
Barbora Smolková (II.) – 16. místo
Maxmilián Kuča (I.) – 22. místo
Chemická olympiáda
kategorie D: Tomáš Raunig (II.) – 2. místo – úspěšný řešitel
kategorie D: Vojtěch Kloda (II.) – 4. místo – úspěšný řešitel
kategorie D: Jakub Metelka (II.) – 6. místo – úspěšný řešitel
kategorie D: Jonáš Bilík (II.) – 8. místo – úspěšný řešitel
Zeměpisná olympiáda
Kategorie C: Adéla Mičková (II.) – 23. místo
Kategorie D: Tomáš Perdoch (VI. A) – 4. místo
Kategorie D: David Řeha (VI. A) – 7. místo
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Olympiáda v českém jazyce
II. kategorie: Lucie Návratová (IV.) – 1. místo
I. kategorie: Kristýna Nováková (I.) – 1. místo
Adam Piskalla (I.) – 3. místo
Olympiáda v jazyce anglickém
Lucie Návratová (IV.) – 2. místo
Soutěž v německém jazyce
Marek Klásek (1. A) – 2. místo
Dějepisná olympiáda
Adéla Mičková (II.) – 11. místo
Pythagoriáda
kategorie. 8. tř.: Adam Piskalla (I.) – 2. místo, úspěšný řešitel
SOČ
Práce na téma Světelné znečištění Veronika Foldynová (IV.) – 1. místo
Pišqworky
tým IV.: Karel Břemek, Pavel Pacík, Ondřej Bedrunka, František Hluchník, Jan Novák –
3. místo
tým V. A: Jakub Štefek, Vojtěch Kupka, Matouš Chlebiš, Lukáš Jindra, Matěj Vjačka – 4. místo
tým 1. A: Filip Dostál, Martin Groh, Jakub Demel, Štefan Kastowský, Eliška Kubíková –
4. místo
tým III. Barbora Chlebišová, Ondřej Konečný, Hana Kosková, Kamila Uvírová, Benedikt Vítek
– 5. místo
DALŠÍ SOUTĚŽE
LoMaS (6. ročník celoškolní soutěže v logických hrách)
1. místo – družstvo III. (Marie Gragarčíková, Barbora Chlebišová, Jan Kania, Ondřej Konečný,
Karin Krettková)
Klokan (školní kolo)
kategorie Kadet: Jonáš Bilík (II.) – 1. místo
kategorie Junior: Martin Groh (1. A) – 1. místo
kategorie Student: Tomáš Flaschka (V. B) – 1. místo
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SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
OKRESNÍ KOLO
CORNY středoškolský atletický pohár – okresní kolo: dívky – 6. místo
Adéla Balnerová, Lenka Kocurová (VI. B); Barbora Nedvídková, Ivana Klöselová (V. A),
Markéta Kamrádová, Adéla Palkovská (IV.), Adéla Harazimová (III.), Kateřina Šimečková,
Lenka Martiníková, Michaela Waligórová (1. A)
CORNY středoškolský atletický pohár – okresní kolo: chlapci – 7. místo
Jindřich Brejcha, Vojtěch Krčmář, Ondřej Vlček (IV.), Michal Michalík (V. A), Jan Hradil,
Ondřej Konečný (III.), Jakub Sýkora (1. A), Denis Mička, Adam Konečný, Martin Pecuch
(2.A)
Memoriál J. Martínka v odbíjené (dívky) – 3. místo
Kristýna Šlosárková (V. A), Adéla Balnerová (VI. B), Petra Klanicová, Monika Vavrušková
(2. A), Kateřina Bugnerová, Barbora Losková (III.), Dita Hagenová, Barbora Nedvídková
(V. A)
Okresní finále přeboru škol družstev v šachu
kategorie B – 3. místo: Jan Srba, Josef Jančík (II.); Tomáš Wanderburg, Maxmilián Kuča,
Kristián Kubenka (I.)
kategorie C – 3. místo: Tadeáš Kriebel (VI. A), David Stejskal, Jan Plaček (V. A); Marek
Miketa (II.); Martin Groh (1. A)

37

J) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2014/2015 ve škole inspekční činnost neproběhla.

K) Základní údaje o hospodaření školy
1) Výnosy v hlavní činnosti
Schválený příspěvek na provoz celkem dle § 160, 163 a 171 zák. č. 561/2004 Sb.
a § 14 zákona č. 218/2000 Sb. – závazný ukazatel pro r. 2014 činil 15 916 488 Kč. Celkové
příspěvky a příjmy na provoz zahrnují:
Příspěvky a dotace – MŠMT

12 164 158,00 Kč

Příspěvky a dotace od zřizovatele

2 513 500,00 Kč

Projekty neinvestiční

1 929 385,63 Kč

Příjmy z vlastní činnosti

165 405,11 Kč

Časové rozpuštění IT ve věcné a časové souvislosti
Celkem výnosy

9 396,00 Kč
16 781 844,74 Kč

Vlastní příjmy z hlavní činnosti činily 165 405,11 Kč. Jednalo se o příjmy za opisy
vysvědčení ve výši 600 Kč, čerpání darů za 150 754 Kč, příjmy za ztráty ve výši 228 Kč, za sběr
a od jiných subjektů ve výši 3 729,20 Kč. Dalším příjmem byly úroky z běžného účtu ve výši
10 093,91 Kč. Všechny příjmy byly zařazeny do hospodaření školy. Z důvodu vyššího čerpání
rezervního fondu – peněžních darů – došlo k nárůstu příjmů oproti roku minulému o 78 486 Kč.
Škola získala v roce 2014 od sponzorů finanční dary ve výši 110 254 Kč.

2) Náklady v hlavní činnosti
Náklady tvořily:
Spotřeba materiálu

469 501,70 Kč

Spotřeba energie

696 664,00 Kč

Opravy a udržování

328 915,40 Kč

Cestovné

71 281,00 Kč

Ostatní služby

708 873,80 Kč

Mzdové náklady bez OON

8 722 858,00 Kč

OON

70 000,00 Kč

OON z jiných zdrojů

10 000,00 Kč

OON z jiných zdrojů-ESF

1 273 150,00 Kč
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Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost

13 098,00 Kč

Zákonné soc. pojištění ZP a SP

3 041 926,00 Kč

Zákonné sociální náklady

129 136,00 Kč

Jiné sociální náklady

37 319,00 Kč

Jiné pokuty a penále

750,00 Kč

Ostatní náklady z činnosti

56 724,00 Kč

Odpisy investičního majetku

219 618,00 Kč

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

934 962,00 Kč

Ostatní finanční náklady – daň z úroku

1 918,75 Kč

Celkem náklady

16 786 695,65 Kč

3) Výsledek hospodaření
Hlavní činnost
Gymnázium Josefa Kainara hospodařilo v roce 2014 v hlavní činnosti s prostředky
státního rozpočtu v oblasti přímých nákladů, s prostředky MSK v oblasti provozních nákladů,
s vlastními zdroji a prostředky evropských fondů. Dle Výkazu zisku a ztráty celkové výnosy
organizace v roce 2014 činily 16 781 844,74 Kč. Celkové náklady činily 16 786 695,65 Kč.
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace je záporný ve výši 4 850,91 Kč.
Výnosy

16 781 844,74 Kč

Náklady

16 786 695,65 Kč
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti = ztráta – 4 850,91 Kč

Doplňková činnost
Celkové výnosy v doplňkové činnosti činily 197 750 Kč. Celkové náklady v doplňkové
činnosti činily 157 221 Kč. Hospodářský výsledek je 36 803 Kč.
Výnosy

194 024,00 Kč

Náklady

157 221,00 Kč
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti = zisk 36 803,00 Kč

Celkem výsledek hospodaření za organizaci a k rozdělení do fondů činí: 31 952,09 Kč
Poznámka: Podrobné údaje o hospodaření organizace, včetně rozborů hospodaření za rok
2014, byly uvedeny ve Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace, kterou škola
odevzdala zřizovateli dne 27. 2. 2015.
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L) Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů


Projekt „Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách“ z Regionálního operačního
programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 (partnerství s Moravskoslezským
krajem) – v rámci tohoto projektu došlo k vybudování dvou nových jazykových učeben:
rekonstruované třídy byly vybaveny novým nábytkem,

audiovizuální technikou

s dataprojektory.


Projekt "Věda hravě, názorně, ale především zajímavě" – Operační program Vzdělávání
a konkurenceschopnost (2 745 482,88 Kč) – tento projekt skončil v prosinci 2014.



„Projekt Výzva č. 56“ – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(996 219 Kč) je zaměřený na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti a výuku cizích
jazyků. Projekt začal v červnu roku 2015, v průběhu června a července proběhla výběrová
řízení pro výjezd pedagogů na zahraniční stáže a výjezdy žáků na studijní pobyty v e Velké
Británii a Spolkové republice Německo.

M)Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola pronajímá tělocvičnu a prostory pro vzdělávání jiným organizacím (Městský úřad
– Univerzita třetího věku) i fyzickým osobám pro výuku cizích jazyků.

N) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Ve školním roce 2014/2015 škola nerealizovala projekty financované z cizích zdrojů.

O) Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery
Ve škole pracuje odborová organizace. Její dlouholetý předseda Mgr. Milan Šula byl
uvolněn k 31. 1. 2015 k výkonu veřejné funkce, předsedkyní byla zvolena Mgr. Romana
Olšáková. Spolupracujeme s Městským úřadem Hlučín při zabezpečování městských
kulturních akcí a při komunitním plánování a s Muzeem Hlučínska. Významným partnerem je
Sdružení rodičů při Gymnáziu Josefa Kainara, Hlučín, které se sponzoringem podílí na nákupu
výukových programů, školních pomůcek, organizuje školní ples, formou odměn podporuje
studenty při reprezentaci školy, hradí jim cestovné, atd.
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Závěr výroční zprávy
Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována v souladu s § 10, zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 7, vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení
školy.
Výroční zpráva je vydána v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Charlotta Grenarová v. r.
podpis ředitelky školy

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 13. 10. 2015
Jaroslava Miketová v. r.
podpis zástupce školské rady
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Přílohy:
1.
2.
3.

Výsledky maturitních zkoušek
Testování KVALITA
Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů
ve vzdělávání
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1. Výsledky maturitních zkoušek
Přehled výsledků MZ ve školním roce 2014/2015 – termín jarní

Část

Předmět

Společná

Obor

Průměr

přihlášených

maturujících

DT

PP

ÚZ

61

60

59

60

60

2,33

AJ

26

26

26

26

26

1,35

NJ

1

1

1

1

1

2,00

RJ

1

1

1

1

1

3,00

M

33

32

31

AJ

10

10

10

1,70

NJ

0

0

0

-

SZ

24

24

24

1,96

D

9

9

9

2,44

Ge

21

20

20

1,80

M

11

11

11

2,09

F

4

3

3

1,67

Ch

14

14

14

1,71

Bi

23

23

22

2,22

IVT

6

6

6

1,83

ČJ

Profilová

Úspěšně
vykonalo

Počet

G-6leté

43

2,28

Přehled výsledků MZ ve školním roce 2014/2015 – termín podzimní
Počet

Profilová

Společná

Část Předmět

Úspěšně vykonalo

Obor

Průměr

přihlášených

maturujících

DT

PP

ÚZ

1

1

1

-

-

3,00

M

1

1

1

-

-

4,00

Bi

1

1

1

3,00

ČJ

G–6leté

Přehled celkových výsledků MZ ve školním roce 2014/2015

2,04

opravném

44

prům.
prospěch

3

neprospěl

18

prospěl
s vyzn.

39

prospěl

prům.
prospěch

řádném

neprospěl

G
6leté

prospěl
s vyzn.

Obor

Počet
maturujících
v termínu

Podzimní termín

prospěl

Jarní termín

3

0

0

2,83

2. Testování KVALITA
Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání
s maturitní zkouškou

Předmět

Výsledky školy v rámci všech
testovaných škol

Výsledky školy v rámci
skupiny oborů vzdělání

úspěšnost

percentil

percentil

Jazyk český

76,4

83

52

Matematika

65,4

94

83

Jazyk anglický

85,6

94

83

Jazyk německý

75

100

100

Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání
s maturitní zkouškou

Předmět

Výsledky školy v rámci všech
testovaných škol

Výsledky školy v rámci skupiny
oborů vzdělání

úspěšnost

percentil

percentil

přidaná hodnota

Jazyk český

51

53

27

0,7

Matematika
základní

36

56

31

-8,3

Matematika
rozšířená

32

33

29

-7,4

Jazyk anglický

61

59

35

-0,6
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3. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při
plnění úkolů ve vzdělávání
Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků
Počet firem

Dlouhodobě spolupracující firmy

0

žádné

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů
ve vzdělávání
Spolupracující
partner

Hlavní oblasti a přínosy spolupráce

Forma
spolupráce

Profesní organizace
Cukrovar Vávrovice
Škrobárna a lihovar Krnov
Sklárny Karolinka
Biocel Paskov
ČOV Hlučín
Firmy
(jiné formy spolupráce Teva Opava
než zajišťování
Pivovar Ostravar
praktického
Sk Tech Kravaře
vyučování)
Arboretum Bílá Lhota
Planetárium Ostrava
Dolní oblast Vítkovic
ZOO Ostrava
Landek Ostrava – Petřkovice

Exkurze,
přednášky,
soutěže

Další partneři (např. úřad práce, obec ...)
Městský úřad Hlučín

Kulturní a sportovní akce, propagace školy,
účast na životě města, např. Projekt Emise,
Zdravé město

Muzeum Hlučínska,
Městská knihovna

Poznávání historie regionu, kontakt
s významnými osobnostmi

Úřad práce Hlučín

Informace o zaměstnanosti v regionu, pomoci
v sociální nouzi

Komerční banka
Hlučín

Finanční gramotnost

Česká spořitelna

Finanční gramotnost

Policie ČR

Zvyšování právní odpovědnosti žáků

PPPP Ostrava

Témata: např. Nebezpečí šikany, drogy
v dospívání, rizika elektronické komunikace,
bezpečné sexuální chování v dospívání
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Spolupráce a
organizace
Besedy, soutěže,
přednášky,
výstavy
Přednášky a
besedy
Přednášky a
besedy
Přednášky a
besedy
Přednášky a
besedy
Přednášky a
besedy

VŠB-TU Ostrava

Zpestření a obohacení výuky přírodovědných
předmětů, účast v projektech

Ostravská univerzita

Zpestření a obohacení výuky přírodovědných
předmětů, účast v projektech

Slezské muzeum
Opava

Zpestření a obohacení výuky humanitních
a přírodovědných předmětů, účast v projektech

Divadlo Aréna

Zpestření výuky českého jazyka, příprava
k MZ

Stipendia žáků
Počet udělených
stipendií

Firmy poskytující stipendium

0

žádné
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Přednášky a
besedy,
workshopy
Přednášky a
besedy,
workshopy
Přednášky a
besedy,
workshopy
Divadelní
představení

